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1.1 Η �εννοια της διαφορικ�ης διατοµ�ης σκ�εδα-

σης

�Εστω �οτι µ�ια παρ�αλληλη δ�εσµη σωµατιδ�ιων βοµ1αρδ�ιζει κ�αποιο στ�ο-
χο. Τα σωµατ�ιδια αυτ�α στο πε�ιραµα τουRutherford ε�ιναι σωµατ�ιδια α (πυ-
ρ�ηνες Ηλ�ιου µε φορτ�ιο +2e) και ο στ�οχος πυρ�ηνες χρυσο�υ (φορτ�ιου +Ze,
Z=79 ο αριθµ�ος των πρωτον�ιων στον πυρ�ηνα του χρυσο�υ). Η παρ�αλληλη
δ�εσµη χαρακτηρ�ιζεται απ�ο τη ρο�η

���
που ε�ιναι ο αριθµ�ος σωµατιδ�ιων που

προσπ�ιπτει αν�α µον�αδα χρ�ονου και αν�α µον�αδα επιφανε�ιας κ�αθετα στο
στ�οχο (µον�αδες � �����
	
� �����	 ). Τα σωµατ�ιδια αυτ�α θα σκεδασθο�υν (θα αλ-
λ�αξουν πορε�ια) αφο�υ αλληλεπιδρ�ασουν µε το στ�οχο. Αν τοποθετ�ησουµε
µακρυ�α απ�ο το στ�οχο κ�αποιον ανιχνευτ�η επιφ�ανειας, ��� , στην πολικ�η γω-
ν�ια � και στην αζιµουθιακ�η γων�ια � , τ�οτε µπορο�υµε να µετρ�ησουµε τον
αριθµ�ο των σκεδασµ�ενων σωµατιδ�ιων, ��� , που προσπ�ιπτει σε αυτ�ον τον
ανιχνευτ�η αν�α µον�αδα χρ�ονου (µον�αδες � �����
	 ). Ο αριθµ�ος ������������� που
γενικ�α εξαρτ�αται απ�ο τη θ�εση του ανιχνευτ�η θα ε�ιναι αν�αλογος της ρο�ης���
και µπορε�ι να γραφε�ι ως :������������� �!��"#��������� ����$

Η ��" που πολλαπλασι�αζει την προσπ�ιπτουσα �ενταση ρο�ης, ��� , και �εχει
µον�αδες επιφανε�ιας (�οπως προκ�υπτει απ�ο διαστατικ�η αν�αλυση της πα-
ραπ�ανω εξ�ισωσης), λ�εγεται διαφορικ�η ενεργ�ος διατοµ�η του στ�οχου που
οδηγε�ι σε σκ�εδαση στη επιφ�ανεια ��� στη θ�εση που βρ�ισκεται ο ανιχνευ-
τ�ης. Η ενεργ�ος διατοµ�η ��"#��������� ε�ιναι η επιφ�ανεια της παρ�αλληλης δ�ε-
σµης (�η το τµ�ηµα της επιφ�ανειας του στ�οχου) που καταλ�ηγει, αφο�υ αλλη-
λεπιδρ�ασει µε το στ�οχο, στην επιφ�ανεια του ανιχνευτ�η που βρ�ισκεται στη
θ�εση ��������� . Ο συνολικ�ος αριθµ�ος σωµατιδ�ιων αν�α µον�αδα χρ�ονου και
αν�α µον�αδα επιφ�ανειας που προσπ�ιπτει στον ανιχνευτ�η και που µπορε�ι
πειραµατικ�α να µετρηθε�ι ε�ιναι ������ � ���%  ��"��&
�οπου η διαφορικ�η επιφ�ανεια του ανιχνευτ�η που βρ�ισκεται σε απ�οσταση %
απ�ο τον στ�οχο εκφρ�αζεται µ�εσω της στερε�ας γων�ιας, ��& ,ως ���!� %  ��&'�% )(+*-,.��������� . Ολ�ογος ���0/1��� µπορε�ι να µετρηθε�ι σε πειρ�αµατα και επειδ�η
και η �ενταση

���
και η απ�οσταση του ανιχνευτ�η απ�ο το στ�οχο % ε�ιναι γνω-

στ�η µπορε�ι να προκ�υψει πειραµατικ�α και η εξ�αρτηση της διαφορικ�ης δια-
τοµ�ης ��"#���������+/1��& απ�ο τις γων�ιες � και � .
Η συνολικ�η ενεργ�ος διατοµ�η"2� 3 ��"2� 3 ��"��& ��&

προκ�υπτει απ�ο την ολοκλ�ηρωση της διαφορικ�ης διατοµ�ης ως προς �ολες
τις στερε�ες γων�ιες ��&4�5(+*-,6��������� και �ετσι υπολογ�ιζεται η ενεργ�ος επι-
φ�ανεια (διατοµ�η) του στ�οχου (κ�αθετα στην κατε�υθυνση της ρο�ης των σω-
µατιδ�ιων) που σκεδ�αζει τα σωµατ�ιδια σε οποιαδ�ηποτε κατε�υθυνση. Αν
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Σχ�ηµα 1.1: Στο σχ�ηµα τα σωµατ�ιδια που βρ�ισκονται στον σκιαγραφη-
µ�ενο δακτ�υλιο επιφανε�ιας ��" σκεδ�αζονται απ�ο τον σφαιρικ�α συµµετρικ�ο
στ�οχο στη σφαιρικ�η ζ£ωνη πολικ�ης γων�ιας [ � , �474��� ]. Ο αριθµ�ος των
σωµατιδ�ιων αν�α µον�αδα χρ�ονου που προσπ�ιπτει σε αυτ�η τη ζ£ωνη ε�ιναι���8�9��" ��� , �οπου ��� ο αριθµ�ος των σωµατιδ�ιων αν�α µον�αδα χρ�ονου και
αν�α µον�αδα επιφ�ανειας που προσπ�ιπτει στο στ�οχο. Η σφαιρικ�η ζ£ωνη
αυτ�η αντιστοιχε�ι σε στερε�α γων�ια ��&:�<;>=?(+*-,.����� . Επειδ�η τα σωµατ�ι-
δια που �εχουν παρ�αµετρο κρο�υσης @ σκεδ�αζονται στη γων�ια � η ενερ-
γ�ος διατοµ�η, που ε�ιναι η επιφ�ανεια του δακτυλ�ιου του σχ�ηµατος, ε�ιναι��"<�A;>=�@?��@ και συνεπ£ως η διαφορικ�η διατοµ�η δ�ινεται απ�ο τον τ�υπο��"B/1��&!�4@DC ��@E/1���FC /G(+*-,H� . Η απ�ολυτος τιµ�η �εχει τοποθετηθε�ι δι�οτι η δια-
τοµ�η �εχει π�αντοτε θετικ�ο πρ�οσηµο, εν£ω η παρ�αγωγος ��@E/1��� µπορε�ι να
�εχει αρνητικ�ο πρ�οσηµο, �οπως π.χ. συµ1α�ινει σε σκ�εδαση �οπου η δ�υναµη
αλληλεπ�ιδρασης ε�ιναι απωστικ�η και ισχυρ�οτερη �οσο πι�ο κοντ�α δι�ερχονται
τα σωµατ�ιδια απ�ο το στ�οχο οπ�οτε µικρ�οτερα @ οδηγο�υν σε µεγαλ�υτερη γω-
ν�ια σκ�εδασης � .
π.χ. ο στ�οχος ε�ιναι µ�ια σκληρ�η σφα�ιρα ακτ�ινας I που βοµ1αρδ�ιζεται µε
σωµατ�ιδια µε ρυθµ�ο,

���
, τα οπο�ια προσκρο�υουν ελαστικ�α σε αυτ�ην, τ�οτε

ο συνολικ�ος αριθµ�ος των σκεδασµ�ενων σωµατιδ�ιων � αν�α µον�αδα χρ�ο-
νου που θα σκεδ�αζονται σε οποιαδ�ηποτε κατε�υθυνση θα ε�ιναι προφαν£ως�J�K=BI  ��� �
οπ�οτε η συνολικ�η διατοµ�η της σκληρ�ης σφα�ιρας ε�ιναι "L�M=BI� , η τιµ�η που
αναµ�ενεται διαισθητικ�α (αν δεν σας ε�ιναι αυτ�ο προφαν�ες θα το αποδε�ι-
ξουµε στη συν�εχεια).
Ηαν�αλυση που κ�αναµε αφορο�υσε σκ�εδαση απ�ο �ενα στ�οχο. Αν�εχουµεN �οµοιους στ�οχους τ�οτε η ενεργ�ος διατοµ�η και διαφορικ�η διατοµ�η πρ�επει

να πολλαπλασιασθε�ι µε το N .
Στις περισσ�οτερες περιπτ£ωσεις η δ�υναµη αλληλεπ�ιδρασης �εχει σφαι-

ρικ�η συµµετρ�ια. Στην περ�ιπτωση αυτ�η �ιδιος αριθµ�ος σωµατιδ�ιων κατα-
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φθ�ανει σε κ�αθε αζιµουθιακ�η γων�ια � και η γων�ια σκ�εδασης � για δυνα-
µικ�ο αλληλεπ�ιδρασης ε�ιναι συν�αρτηση µ�ονο της απ�οστασης @ , που ονοµ�α-
ζεται παρ�αµετρος κρο�υσης (impact parameter) των προσπιπτ�οντων σωµα-
τιδ�ιων στο στ�οχο (βλ. Σχ. 1.1) και της εν�εργει�ας των, O , (δεν εξαρτ�αται
δηλαδ�η και απ�ο τη αζιµουθιακ�η γων�ια πρ�οσπτωσης στο στ�οχο). Ας υπο-
θ�εσουµε αρχικ�α �οτι υπ�αρχει µονοσ�ηµατη σχ�εση µεταξ�υ @ και � δηλαδ�η
σε κ�αθε γων�ια σκ�εδασης � αντιστοιχε�ι µ�ια µ�ονο @ . Αν γνωρ�ιζουµε τη συ-
ν�αρτηση @P���?� , τ�οτε µπορο�υµε να εκφρ�ασουµε τη διαφορικ�η διατοµ�η συ-
ναρτ�ησει αυτ�ης της συν�αρτησης και η ενεργ�ος διατοµ�η, ��"#���?� , ε�ιναι συ-
ν�αρτηση µ�ονο της γων�ιας σκ�εδασης � . Η ενεργ�ος διατοµ�η ε�ιναι �οµως εξ
ορισµο�υ η διαφορικ�η επιφ�ανεια της προσπ�ιπτουσας δ�εσµης που σκεδ�α-
ζει τα σωµατ�ιδια στην περιοχ�η της σφα�ιρας µε πολικ�ο πλ�ατος � �����27L���.	
και αζιµουθιακ�ο πλ�ατος ��� (το ακρι1�ες πλ�ατος ��� δεν µας ενδιαφ�ερει δι-
�οτι υποθ�εσαµε σφαιρικ�α συµµετρικ�ο δυναµικ�ο αλληλεπ�ιδρασης και επο-
µ�ενως σε κ�αθε ��� θα σκεδασθε�ι �ισος αριθµ�ος σωµατιδ�ιων). Επειδ�η �οµως
µ�ονο τα σωµατ�ιδια µε παρ�αµετρο κρο�υσης @P���?� σκεδ�αζονται κατ�α γω-
ν�ια � , �ολα τα σωµατ�ιδια που δι�ερχονται απ�ο το τµ�ηµα του κυκλικο�υ δα-
κτυλ�ιου µε παρ�αµετρο κρο�υσης στο δι�αστηµα � @Q�R@ 7S��@�	 και αζιµουθιακ�ο
πλ�ατος ��� θα σκεδασθο�υν στην περιοχ�η της σφα�ιρας µε πολικ�ο πλ�ατος� �����27L���.	 και αζιµουθιακ�ο πλ�ατος ��� . Συνεπ£ως επειδ�η η επιφ�ανεια αυ-
το�υ του τµ�ηµατος του κυκλικο�υ δακτυλ�ιου ε�ιναι @���@���� η ενεργ�ος διατοµ�η
θα ε�ιναι ��"2�T@���@���� $
Επειδ�η ��&U�T(+*-,6��������� θα �εχουµε��"��& � @(+*-,.�FC ���?/1��@DCWV @DC ��@E/1���FC(+*-,.� $
Η απ�ολυτη τιµ�η �εχει σηµειωθε�ι στην παραπ�ανω �εκφραση δι�οτι η διατοµ�η
�εχει π�αντοτε θετικ�ο πρ�οσηµο, εν£ω η παρ�αγωγος ��@E/1��� µπορε�ι να �εχει αρ-
νητικ�ο πρ�οσηµο, �οπως π.χ. συµ1α�ινει σε σκ�εδαση �οπου η δ�υναµη αλλη-
λεπ�ιδρασης ε�ιναι ισχυρ�οτερη �οσο πιο κοντ�α δι�ερχονται τα σωµατ�ιδια στο
στ�οχο, οπ�οτε µικρ�οτερα @ οδηγο�υν σε µεγαλ�υτερη γων�ια σκ�εδασης � .
Με τον τ�υπο αυτ�ο µπορο�υµε να υπολογ�ισουµε τη διαφορικ�η διατοµ�η

για κ�αθε αλληλεπ�ιδραση µε δυναµικ�ο XY� % � . Στη συν�εχεια θα εξετ�ασουµε
δ�υο χρ�ησιµα παραδε�ιγµατα : την περ�ιπτωση της σκληρ�ης σφα�ιρας και της
σκ�εδασης Rutherford.

1.1.1 Σκ�εδαση σε σκληρ�η σφα�ιρα

Θεωρ�ηστε µ�ια σκληρ�η σφα�ιρα ακτ�ινας I . Τα σωµατ�ιδια κινο�υνται ελε�υ-
θερα στο χ£ωρο %[Z I , δεν µπορο�υν να εισχωρ�ησουν εντ�ος της σφα�ιρας
και �οταν προσπ�ιπτουν στη σφα�ιρα ανακλ£ωνται. Η αλληλεπ�ιδραση µε τη
σκληρ�η σφα�ιρα περιγρ�αφεται απ�ο το κεντρικ�ο δυναµικ�ο :XY� % � �]\_^ � %a` I ;b � %aZ I .
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Σχ�ηµα 1.2: Σωµατ�ιδια σκεδ�αζονται ελαστικ�α απ�ο µ�ια ακληρ�η σφα�ιρα.
Λ�ογω της διατ�ηρησης εν�εργειας και στροφορµ�ης η γων�ια πρ�οσκρουσης
ισο�υται µε τη γων�ια αν�ακλασης.

Επειδ�η σε �ενα τ�ετοιο δυναµικ�ο διατηρε�ιται η στροφορµ�η, η κ�ινηση των
σωµατιδ�ιων ε�ιναι επ�ιπεδη. Μπορε�ιτε να δε�ιτε µ�ια επ�ιπεδη διαδροµ�η εν�ος
σωµατιδ�ιου που σκεδ�αζεται απ�ο τη σφα�ιρα στο Σχ. 1.2. Η διατ�ηρηση της
εν�εργειας συνεπ�αγεται �οτι αν αρχικ�α το προσπ�ιπτον σωµατ�ιδιο �εχει µ�ε-
τρο ταχ�υτητας c και µετ�α την αν�ακλαση θα �εχει ταχ�υτητα c . Επιπλ�εον η
στροφορµ�η του προσπ�ιπτοντος σωµατιδ�ιου µε παρ�αµετρο κρο�υσης @ ε�ιναι�d�Tef@Rc . Συνεπ£ως επειδ�η η στροφορµ�η διατηρε�ιται και µετ�α την κρο�υση
η στροφορµ�η θα ε�ιναι �g�hef@Rc , και το σωµατ�ιδιο µετ�α τη σκ�εδαση θα
κινε�ιται επ�ι της ευθε�ιας που σχηµατ�ιζει γων�ια αν�ακλασης �ιση µε τη γω-
ν�ια πρ�οσπτωσης, �οπως αναµ�ενεται να συµ1ε�ι σε µ�ια ελαστικ�η κρο�υση µε
µ�ια σκληρ�η επιφ�ανεια. Για γων�ια σκ�εδασης � η γων�ια i � που σχηµατ�ιζει
η δ�εσµη των σωµατιδ�ιων που σκεδ�αζονται σε αυτ�η τη γων�ια µε την κ�α-
θετο στην επιφ�ανεια της σφα�ιρας στο σηµε�ιο πρ�οσκρουσης θα ικανοποιε�ι
τη σχ�εση �:�5=kjK;1i � . Επειδ�η δε η παρ�αµετρος κρο�υσης που οδηγε�ι σε
σκ�εδαση σε γων�ια � ε�ιναι@l�!Im(+*-,Hi � �TIm(+*-,Ln =ojS�; p �!Imq�rD(Q���?/D;D�
η διαφορικ�η διατοµ�η σκ�εδασης στη περ�ιπτωση της σκληρ�ης σφα�ιρας θα
ε�ιναι : ��"��& ���?�s� @DC ��@E/1���FC(+*-,6�� I�)q�rD(>���?/D;D�t(+*-,u���?/D;D�;G(+*-,6�� I�v $
Προκ�υπτει δηλαδ�η το καταπληκτικ�ο αποτ�ελεσµα �οτι η διαφορικ�η διατοµ�η
�εχει την �ιδια τιµ�η για �ολες τις γων�ιες σκ�εδασης και συνεπ£ως οπουδ�ηποτε
και αν τοποθετηθε�ι �ενας ανιχνευτ�ης θα δεχθε�ι τον �ιδιο αριθµ�ο σκεδαζο-
µ�ενων σωµατιδ�ιων. Αποδε�ιξαµε δηλαδ�η �οτι η σκ�εδαση σκληρ�ης σφα�ιρας
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ε�ιναι ισοτροπικ�η. Τον�ιζουµε �οτι το συµπ�ερασµα αυτ�ο ε�ιναι καταπληκτικ�ο
και κ�αθε �αλλο απ�ο προφαν�ες.
Μπορο�υµε αµ�εσως να υπολογ�ισουµε τη συνολικ�η διατοµ�η για σκ�εδαση

σε σκληρ�η σφα�ιρα : "2� 3 ��"L� 3 ��"��& ��&U� v = I�v
�οπου η ολοκλ�ηρωση γ�ινεται ως προς �ολες τις στερε�ες γων�ιες. Συνεπ£ως η
συνολικ�η διατοµ�η σκ�εδασης σκληρ�ης σφα�ιρας ε�ιναι :"2�K=BI  �
που ε�ιναι το αναµεν�οµενο αποτ�ελεσµα.

1.1.2 Σκ�εδαση Rutherford

Σωµατ�ιδια α προσπ�ιπτουν σε φ�υλλο χρυσο�υ. Ας εξετ�ασουµε τη σκ�ε-
δαση σωµατιδ�ιου α µε παρ�αµετρο κρο�υσης @ ως προς τον πυρ�ηνα εν�ος
ατ�οµου χρυσο�υ. Επειδ�η το φορτ�ιο του πυρ�ηνα ε�ιναι 7?w.x , εν£ω το φορτ�ιο
του σωµατιδ�ιου α ε�ιναι 7?;1x , η απωστικ�η δ�υναµη που ασκε�ιται στο σωµα-
τ�ιδιο ε�ιναι : y � ;Dw.xzv =B{ ��|%  $
Θα θεωρ�ησουµε τη συνιστ£ωσα της ορµ�ης του σωµατιδ�ιου α κατ�α τον

�αξονα συµµετρ�ιας } της υπερ1ολικ�ης τροχι�ας του σωµατιδ�ιου, η οπο�ια µε-
τα1α�ινει απ�ο τη τιµ�η j6e~c�q�rD()i � �οταν το σωµατ�ιδιο βρ�ισκεται µακρυ�α απ�ο
τον στ�οχο πριν απ�ο τη κρο�υση στη τιµ�η 7�e~cmq�rD(Wi � µετ�α τη σκ�εδαση και
π�αλι µακρυ�α απ�ο το στ�οχο (βλ. σχ�ηµα 1.1). Απ�ο το δε�υτερο ν�οµο του Νε�υ-
τωνα η ολικ�η£ωθηση απ�ο τη συνιστ£ωσα της απωστικ�ης δ�υναµης στη θετικ�η
κατε�υθυνση του �αξονα } πρ�επει να ισο�υται µε τη µετα1ολ�η της ορµ�ης σε
αυτ�η τη διε�υθυνση. Συνεπ£ως επειδ�η η γων�ια σκ�εδασης ε�ιναι ���K=Yj�;1i �
θα ισχ�υει : ;Pe~c�(+*-,B���?/D;D��� ;Dw.xzv =B{ � 3'�� � q�rD()i%  �D�� ;Dw.xzv =B{ � 3[���� ��� q�rD()i%  ����iD/1�D�+� ��i� ;Dw.xzv =B{ � 3 ���� ��� q�rD()i�m/Pe ��i� ;Dw.xzv =B{ � @Rc 3 ���� ��� q�rD(Wi1��i� ;Dw.xzv =B{ � @Rc ;G(+*-,Hi �� ;Dw.xzv =B{ � @Rc ;Gq�rD(Q���?/D;D� $
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Σχ�ηµα 1.3: Η£ωθηση της δ�υναµης αλλ�αζει τελικ�α την } συνιστ£ωσα της ορ-
µ�ης του βλ�ηµατος.

Η παραπ�ανω ολοκλ�ηρωση κατ�εστη δυνατ�η επειδ�η η στροφορµ�η ���e % ���iD/1�D� του σωµτιδ�ιου α ε�ιναι σταθερ�η και �ιση µε �9�Jef@Rc , �οπου @ η
παρ�αµετρος κρο�υσης. Απ�ο την παραπ�ανω σχ�εση συν�αγεται �οτι η παρ�α-
µετρος κρο�υσης σχετ�ιζεται µε τη γων�ια σκ�εδασης µ�εσω του τ�υπου :@l� w.xzv =B{ � O q�r1�>���?/D;D� �
�οπου O���e~c�E/D; η εν�εργεια των σωµατδ�ιων α. Συνεπ£ως η διαφορικ�η
ενεργ�ος διατοµ�η της σκ�εδασης Rutherford θα ε�ιναι :��"��& ���?�s� @DC ��@E/1���FC(+*-,6�� n w.xzv =B{ � OLp  |v (+*-,��1���?/D;D� $
Ηδιατοµ�η αυτ�η�εχει δραµατικ�η εξ�αρτηση απ�ο τη γων�ια σκ�εδασης. Ηεξ�αρ-
τηση �εχει σχεδιασθε�ι στο Σχ. 1.4
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Σχ�ηµα 1.4: Γραφικ�η παρ�ασταση του �-rD�)����"B/1��&H� συναρτ�ησει της γων�ιας
σκ�εδασης � σε µο�ιρες στην περ�ιπτωση της σκ�εδασης Rutherford. Η µε-
τα1ολ�η του αριθµο�υ των σωµατιδ�ιων που καταφθ�ανουν στον ανιχνευτ�η
αν�α µον�αδα χρ�ονου για διαφορετικ�ες γων�ιες σκ�εδασης ε�ιναι δραµατικ�η.
Π.χ. ο λ�ογος του αριθµο�υ των σωµατιδ�ιων που σκεδ�αζονται κατ�α γων�ια|>�1� ως πρ�ος τον αριθµ�ο των σωµατιδ�ιων που σκεδ�αζονται κατ�α |>� b � ε�ιναι
περ�ιπου 3000.

Προσ�εξτε �οτι στην αν�αλυση για τον υπολογισµ�ο της διατοµ�ης δεν λ�α-
1αµε υπ�οψη την επιρρο�η του ηλεκτρονικο�υ ν�εφους του ατ�οµου του χρυ-
σο�υ δι�οτι τα σωµατ�ιδια α ε�ιναι πολ�υ βαρ�υτερα απ�ο τα ηλεκτρ�ονια. Επ�ισης
σηµει£ωνουµε �οτι θα µπορο�υσε να αντιτε�ινει κανε�ις �οτι ο κλασσικ�ος υπολο-
γισµ�ος που κ�αναµε πρ�επει να �εχει περιορισµ�ενη ισχ�υ δι�οτι η αλλεπ�ιδραση
µε τον πυρ�ηνα πρ�επει να υπολογισθε�ι κ1αντοµηχανικ�α. Ε�ιναι καταπλη-
κτικ�η σ�υµπτωση �οτι ο κ1αντοµηχανικ�ος υπολογισµ�ος, που θα κ�ανετε στα
επ�οµενα χρ�ονια, δ�ινει την κλασσικ�η �εκφραση για τη διαφορικ�η διατοµ�η
σκ�εδασης.
Το πε�ιραµα του Rutherford επι1ε1α�ιωσε µε µ�εσο τετραγωνικ�ο σφ�αλµα

11%αυτ�η τη κατανοµ�η σκεδαζοµ�ενων σωµατιδ�ιων α και�εδωσε την πρ£ωτη
πρ�ο1λεψη για τη δοµ�η του ατ�οµου σ�υµφωνα µε την οπο�ια το θετικ�ο φορ-
τ�ιο ε�ιναι συγκεντρωµ�ενο στον πυρ�ηνα που�εχει ακτ�ινα της τ�αξης των | b ��� �e εν£ω το ηλεκτρονικ�ο ν�εφος εκτε�ινεται σε ακτ�ινα | b ��� � e . Το πε�ιραµα
αυτ�ο κατ�ερριψε προηγο�υµενες θεωρ�ιες της δοµ�ης των ατ�οµων που προ�ε-
1λεπαν �οτι το θετικ�ο φορτ�ιο �ηταν οµογεν£ως κατανεµηµ�ενο σε µ�ια σφα�ιρα
ακτ�ινας | b ��� � e µ�εσα στην οπο�ια βρ�ισκονταν επιπλ�εον και τα ηλεκτρ�ο-
νια.


